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Feedback Informed 
Treatment 
Psykolog Susanne Bargmann 
www.susannebargmann.dk 

Ø  FIT-Implementering i Danmark, Skandinavien 
og Europa  

Ø  Undervisning og supervision  

Ø Terapi med børn, unge og voksne – primært 
omkring spiseforstyrrelsesproblemer.  

Ø  ICCE Chief  Advisor 
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www.centerforclinicalexcellence.com 

Feedback Informed Treatment 
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Feedback Informed Treatment 
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FIT News 
�  Omkring 10% af  voksne oplever at deres 

velbefindende forværres mens de er i behandling.  

�  Mellem 14% og 25% af  børn og unge får det værre 
i behandling.  

�  Alvorlig forværring opdages kun af  behandleren i 
1/3 af  sagerne uden formaliseret feedback.  

�  Hurtig og signifikant forandring (indenfor de første 
5 samtaler) sker for 40% af  klienter.  

�  Hvis ikke der er en forandring imellem 2. og 8. 
samtale er der 90% risiko for at behandlingen ikke 
bliver hjælpsom.  

�  Op imod 25% af  klienter forbliver i behandling 
selvom de ikke oplever en målbar bedring i deres 
tilstand.  

FIT News 
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�  Når terapeuter får feedback om klientens 
velbefindende forværres vil de: 
�  Diskutere det med klienten (60% af  sagerne) 

�  Gøre en indsats i forhold til at tilføje ressourcer (37% 
af  sagerne) 

�  Tilpasse den terapeutiske intervention (30% af  
sagerne) 

�  Variere dosis eller intensitet af  behandlingen (9% af  
sagerne) 

�  Konsultere med andre (supervision etc.) (7% af  
sagerne).  

FIT News 

FIT News 
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Effekt af behandling: 
 

• 60% skyldes alliancen (8% ud 
af 13%)  
• 30% skyldes “allegiance-
faktorer” (4% ud af 13%) 
• 8% skyldes model og teknik 
(1% ud af 13%)  

Wampold, B. (2001).  The Great Psychotherapy 
Debate.  New York: Lawrence Erlbaum. 
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Teknik Allegiance Alliance

Feedback Informed Treatment 

Duncan, B.L., Miller, S.D., & Sparks, J. (2004).  The Heroic Client (2nd Ed.).  San 
Francisco, CA: Jossey-Bass. 

• Formalisere hvad erfarne 
terapeuter gør løbende: 
 

• Vurdere og tilpasse 
behandlingen for at sikre 
maksimal effekt. 

Feedback Informed Treatment 
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  Meta-metode 

  Fokus på at hjælpen nytter (ORS) og at 
samarbejdet fungerer (SRS) 

  Systematisk måde at inddrage brugerens 
stemme (feedback) 

  Systematisk måde at sikre at brugeren 
hele tiden er inddraget i samarbejdet 
omkring, hvordan vi arbejder. 

  Skræddersy hjælpen til den enkelte 
brugers ønsker og behov 

Feedback Informed Treatment 
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Feedback Informed Treatment 

Gruppen drøfter følgende: 
 
1.  Hvilke tre fordele kan vi se 

ved at arbejde med FIT 
som medarbejdere? 

2.  Hvilke tre fordele kan vi se 
ved at arbejde med FIT 
som organisation / 
arbejdsplads? 

3.  Hvordan kan vi gøre disse 
fordele mere nærværende 
og tydelige i vores team / 
på vores arbejdsplads? 

Feedback Informed Treatment 



02/07/16	

9	



02/07/16	

10	

  Målet er at introducere og engagere 
borgeren i at udfylde ORS og SRS: 

Identificér 3 fordele borgeren ved at 
udfylde ORS og SRS ved hver 
samtale.  

Skriv en introduktion til ORS og 
SRS for borgeren. 
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Identificér 3 fordele for borgeren 
ved at udfylde ORS og SRS ved 
hver samtale.  

1.  At kunne tilpasse behandlingen til 
individuelle behov og præferencer. 

2.  Forbedre kvalitet og effekt.  

3.  Mere effektiv behandling af  borgerenss 
problemer eller henvisning til anden hjælp.  

 

Feedback Informed Treatment 
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Feedback Informed Treatment 

Hvad kan vi sige om forandringshastigheden? 

Hvad bør terapeutens første spørgsmål være? 

Feedback Informed Treatment 

Hvad er risikoen, hvis behandlingen fortsætter? 
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Feedback Informed Treatment 
”Collateral rater” 

Princip: 

 

 Hvor er ”distress” / 
bekymringen?  

 Hvem er henviser? 
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Feedback Informed Treatment 

Hvem er ”kunden” i vores ”butik”?  

1)  Hvem har taget initiativet til at søge hjælp? 

2)  Hvem har mål for rehabiliteringen? 

Det er vigtigt at vide hvem der er ”kunden”, da 
det ofte er ”kunden” der oplever eller tænker 
problemet som værende størst. Det er dermed 
også ”kundens” ORS score som vi kan holde 
øje med.  

 

 

 

 
 

 

 

Feedback Informed Treatment 

Tal sammen 3&3 om 
følgende: 
 

Hvordan kunne 
anvendelsen af  collateral 
rating blive endnu mere 
hjælpsomt i jeres praksis? 
 
Hvilke collateral scores er de 
primære når man skal 
vurdere forløbets effekt? 
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Feedback Informed Treatment 

Hvad kan vi sige om forandringshastigheden? 

Feedback Informed Treatment 

Hvad skal terapeuten være særligt opmærksom på? 
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Feedback Informed Treatment 

Hvad skal terapeuten gøre nu? 
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• Hvad kan vi sige om forandringshastigheden? 
• Hvad er den “bedste” kliniske praksis? 
• Hvad kan vi sige om behandlingsintensitet? 

• Hvad bør terapeutens første spørgsmål være? 

• Hvad kan vi sige om forandringshastigheden? 
• Hvad er den “bedste” kliniske praksis? 
• Hvad kan vi sige om behandlingsintensitet? 

• Hvad bør terapeutens første spørgsmål være? 
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EXERCISE 

Øvelse 

Ø  ”Tjekke ind” samtale ved 3-4 
samtale (justere) 

 

Ø  Sidste stop samtale ved 7-8 samtale 
(tilføje/afslutte) 

 

Ø  Afslutte/Viderehenvise ved 9-10 
samtale 

Tommelfingerregler 

FIT-Konsultation: 
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23/2/2014 Feedback Informed Treatment

https://www.fit-outcomes.com/episodes/26565/sessions/print?combined_ors=1 1/1

Kombineret ORS

Søn 
Far 
Far om Søn 
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23/2/2014 Feedback Informed Treatment

https://www.fit-outcomes.com/episodes/14022/sessions/print?combined_ors=1 1/1

Kombineret ORS

Mor 
Mor om Søn 
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23/2/2014 Feedback Informed Treatment

https://www.fit-outcomes.com/episodes/6755/sessions/print?combined_ors=1 1/1

Kombineret ORS
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23/2/2014 Feedback Informed Treatment

https://www.fit-outcomes.com/episodes/24421/sessions/print?client=28319 1/1

Yasmin
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23/2/2014 Feedback Informed Treatment

https://www.fit-outcomes.com/episodes/11857/sessions/print?combined_ors=1 1/1

Kombineret ORS

Mor 
Søn 
Mor om Søn 
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23/2/2014 Feedback Informed Treatment

https://www.fit-outcomes.com/episodes/21198/sessions/print?client=24353 1/1

Nadine
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23/2/2014 Feedback Informed Treatment

https://www.fit-outcomes.com/episodes/21198/sessions/print?combined_ors=1 1/1

Kombineret ORS

Mor 
Mor om Søn 
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23/2/2014 Feedback Informed Treatment

https://www.fit-outcomes.com/episodes/14560/sessions/print?combined_ors=1 1/1

Kombineret ORS
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23/2/2014 Feedback Informed Treatment

https://www.fit-outcomes.com/episodes/19657/sessions/print?rater=10454 1/1

Pia for Jannik
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23/2/2014 Feedback Informed Treatment

https://www.fit-outcomes.com/episodes/19908/sessions/print?rater=10654 1/1

Mor om Mila
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23/2/2014 Feedback Informed Treatment

https://www.fit-outcomes.com/episodes/27416/sessions/print?combined_ors=1 1/1

Kombineret ORS

Far 
Mor 
Mor om datter 
Far om datter 
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Achieving	Clinical	Excellence	

Achieving	Clinical	Excellence	
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Du må opsøge situationer hvor du får feedback på 
din præstation. Det er en myte, at du bliver bedre 
bare ved at gøre de ting du nyder. 

Eliteudøvere engagere sig i “bevidst, målrettet 
træning” -  en anstrengende aktivitet designet med 
det formål at forbedre specifikke dele af ens 
præstation. 

I modsætning til leg, er bevidst målrettet træning 
ikke iboende motiverede. Og i modsætning til 
arbejde fører det ikke til umiddelbare sociale og 
økonomiske gevinster. At engagere sig i det kan 
tilmed generere omkostninger. 	

Terapeutudvikling	
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Terapeutudvikling	
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